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Het verBeten

stoeltje

EEN TIJD GELEDEN 'ONTDEKTE' PETER 8REUKINK,
DIRECTEUR VAN DE STICHTING OUDE GRONINGER
KERKEN, EEN STOELTJE OP HET ORGELBALKON
I N DE KERK VAN PIETERBUREN EN LIET HET ZIEN AAN
EEN AANTAL DESKUNDIGEN. DE CONCLUSIE WAS DAT HET
EEN OUD - MOGELIJKZEVENTIENDE·EEUWS - STOELTJE
MOEST ZIJN EN DAT HET VAN MUSEALE WAARDE WAS. HET
·oELTJE WAS IN REDELIJKE STAAT, MAAR RESTAURATIE WAS

!

WEL NOODZAKELIJK EN HET STOELTJE WERD OPGESLAGEN •

~

IN DE MENKEMABORG TE UITHUIZEN
VOOR NADER ONDERZOEK.

Zu.itntitndt·ttuwst stod. tikenhouc mtt rundltdtren btkltdin9

Herkomst
ln de inventarislijst. opgcn1aakt bij de overdracht van de
kerk van Pieterburen aan de Stichting in r981, \\1erd geen

melding gemaakt van de sroel. Op de lijst die de plaatselijke
commissie had opgesteld in 1992 stond een noàrie van 'een

oude stoel' die hersteld 111oesr\vorden1 maa.rdez.c werd
vei:der niet beschreven of herkend als uitzonderlijk. Over

hoe het stoeltje in de kerk b<:land is, ófover de vr:iag of het
altijd tot de invcnroris behoord heeft. is niets b<:kend.

Beschrijving
De stoel is gc1naakt van eikenhout en heeft een rundlederen

be.kleding.Her 1neubel rust op ronde poten die verbonden
zijn door sporten of rechte regels. De zitting co de rug·
leuning zijn rechthoekig \Yaarbij de rugleuning iers naar
achteren \Yijk1. De sta3nde rugpoten zijn tussen zitting en
n1g inct leer on1kleed. Her leer is vnsrgezer n1er 1nessing
nagels. l)e ziuing is gi"Vu_Jd met koeien haar en rust op een
plaat van grenen hour bestaande uit een sn1alle en een brede
plank. De sroel is nie~gmor; de hoogrc is 80 cm" de breedte
41 cm. en de lengte 48 cm.

De stoel in de meube lgeschiedenis
Jn de liternruur over interieur· en meubelkuns1 \VOrdt
gebruik gernaakr van voorbeelden van meubelstukken die
be\vaard zijn gebleven. De stoelen die afgebeeld \Vorden,
zijn v:iak van een bijzondere k'valitcir of uitvoeting. zoals
met geslingerde poten en snij\\•erk in kostbare hoursoorren,
waaronder paliss:lnder· of notenhout. Een afbeeld ing van
een stoel geheel vergelijkbaar met het stoeltje uit Pieter·
buren is 1noeilijk re vinden. Dicht in de buurt ko1nt een
sroel afkomstig uit Engeland, b<:klecd met bloemrijke stof
op de zitting en 11Jgleuning uit ca. 1645.1
Een belnngrijke nndcre bron voor de datering van de stoel
zijn scllildetrijen en tekeningen waarop de scoel of een
zeer vergelijkbare stoel voorko1nt. De zevenûende~ecu\vSc
schilderkunst in Nederland is rijk aan incerieurscènes \vaar~
op ook diverse s1oe.len st:Jan afgebeeld en in de fi[Crotuur
wordt daar ruim gebruik van gemaakt 2 In de nvccde helft
\'all de zestiende ecuv1 \vas de zogenaamde Spaanse stoeJ
opgekomen. Op deze stoel waren de zitting en rug voorzien
van een vasre bekleding. Dit in tegenstelling tor de periode
ervoor, toen met narne gebruik gen1aal..."t \Yerd \1311 Josse

1 Albrecht Bangert, i\ttubds (Sussu1n/A11twerJ)tn 1980). 24.
1 Srbngrijkstc gebruikte Ute:r.nuur: Peter Tl1omton. Snir:ntcmth..Cmrury lntrrior D«oration in E119la:nd, f'ra:ncr a:nd Mollond (Londen 1978) tn het
m:ent uitgcgC\'Cn st:.1ndaardwerk over het interieur in Nederland: C. \Villemijn fock (red.), Htt Nt4nlands inttritur in bttld 1600·1900
(Zwolle 2001}.

kussen op •ta<:len of banken. De bekleding van de Spaanse
stoel was van leer (met gestempelde n1otieven) of van textiel
dat met sicm.agels ~rd Jangebracht en \r.lak voorzien van
een rand fr:111jc o nder.i.111 langs de rug en de zitting. De
Spaanse stoel bleef in •llerlei \'Jriatics, zo.1ls gcrord..,rde
poten. dubbele regels. met ofzonder leuningen, tot in de
r;v.rccde helft van de zeventiende CCU\Y de n1cesr voorko·

n1endc stoel. Na een vergelijking van htt1 stoeltje met de
op schilderijen uit de zeventiende eeuw afgebeelde stoefen
blijken er naast ovcrecnkon1stc1l ook verschillen lc zijn,
zo.tls gedraaide. geslingerde poten in pl••ts""" ronde,
een hogere rug ofzitting ofeen tcxrielen stoffering n1er
frnnjc. Op één afgebeelde rekening van ren interirur niet
ttn baby in ttn \Yitg t"n een meisje zincnd op een stoof
voor een stoeltje is de vergelijking treffend. De stoel heefi
vergelijkbare ofinetingcn en 1•erhoudingen en ook bijna
dezelfde profilering van de ronde poten, waarbij de uirscekl~ndc randen op een Iets 3ndcre plaats zittcn.J Wc kunnen
\\'Cl sreJlen dat het srochje uit ('icrerburcn een var~de op de
Spaanse stocf is, m:aar dan van ttn eenvoudiger vormgeving
en kleiner vn11 formaat.
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Voor wie was de sroel bestemd
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l)e besch rij•lng bij de eerder genoemde Ungelse stoel melde
d~t er geen :tij leuningen bij de stoel aanwt-zig 'varen. omdat
de vooman1c dames in die rjjd zeer \vijde, bewerkelijke rok·
keu droegen. Thorton beschrijfl de stoel op de tekening mei
dt kindrrtn ~Is een zogenaamde 'f.mhing;i.le chair' of 001
'hoepelrok s1oel' , omdat deze lage stoel tonder leuningen
gemakkelijk zar voor de vrouwen mei hun wijde, door de
hoepelrok uitstaande rokken.
In de zevcndcnde ecu\v \Yas er sprdke van een soort hiërarchie in de vonngeving van stoelen en \VOrdt in de archieven
melding gemaakt v:an mannen· en v-rou\vcnstoclen, \Y:Jarbij
1nogcUjk de vrou"1enstoelen lager en kleiner zijn.' Ook in
de zevenriende-ttu\YSC Groninger archieven kon1en deze
st~len voor, zoals in het huisarchiefNjcnoord \Y::t:ir mei·
ding wordt gc1naakt van acht Spaanse srot:Jen n1ec groene
geborduurde bekleding en drie 'lccge (lage) vrouwe scoelen'
in dezcl(dc uitvoering.~ Ook hier zijn de afbeeldingen \V(~r
etn belangrijke bron. \Vannecr er mannen en vrou\ven in
""n >'Crtrek zijn afgebeeld dan zie de man op een grote
leu ningstoel en de (zijn) vrouw Op een Iets lagere stoel,
(vttlal) zonder leuningen. In inctrieurs \vaar vrou"·cn op
staan a(gd>ceJd, cenvijl ze leien of muziek maken. xittcn
ze 111eest"1I op leuningloz.c cen\foudigc st~len.
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Etn uan dt twtt dtuuds in dt achttr.zijdt uan dt ru9ltun1n9
van dt stotl.

Raadsel
Het \VJS gebruikelijk in de zeventiende eetJ\V om de srotlto
Jangs de \vand re plaatsen \Y::u111eer 1..c niet gcbn1ikt werden.
Her was dan ook nier nodig om de rug aan de achterzijde af
te \VCt'ken en dir is ook niet gebeurd bij dir stoeltje, wazir in
het fr11n1e van het hout de nchterzijdr van het leer cc zien is.
Opmerkelijk zijn rwee dcU1·els, rond houcen S!llfjes, die
vrijwel bovenaan de achterpoten aan de achicrzijde van de
n1i: zijn bevestigd. De fünctie d»rvan is nog een raadsel.
Waren de deuvels bcd0<ld om de s1ocl ic beschennen icgeo
bcschJdiging w;onneer het regen de (betegelde) muur werd
gezer7 Is de stoel n1jsschicn ondcrdrel ge\\'CCSt van een serie
scoclen en dienden de deuvels om - bijvoorbeeld opgenomen in een plank - de S[oelen op een rij te houden? Deze
laatste mogelijkheid kan •crb3lld houden mei her fei1 da1
de siocl in een kerk gevonden is. Een oplossing voor het
raadsel van de deuvels is nog niet gevonden, noch is er een
andere stoel bekend mee dergelijke 'uitsteeksels'.6

J Thonon. humor D«or11tton 187. Or ttkcning $Wt in het cchctsboek v:an Gt>1n~ T~h uit 1671 Ccolfcctic JYrksprt'ntcnkJbinct,

R.ijksn1uscum Amsrcnbm}.

4

Fock, fin Ntdtrlandu lnlttfrur 42,

~ Met c:bnk a:an drs. J.B. H. de lt::aan. Hij dOtt Ln opdr.K'ht qn SriC'hllng Ervm de J~gtr ondC'rzot:k nur het Grotungcr inltrtnr in de temt·
ricndc nt gchttitndc eeuw.

6 ~1ct dank 11an dr. R..J. 8aarsen, hoofd afdeling beeldhouwkunst en kunstniJvcrhcid Rjjk_t;n1useun1Amscerdan1 en deskundige op hei
gcbiro .,...n n1t:ubil2ir.

De restau ratie
Hn scoelQ< hJd door ;.ren ,,n ven..a.rloting w•l to lïrden
g<had. llet l"r w:is uitgedroogd, h•d vltkk•n, scheuren en
ontbrekende delen. De linkcraijregcl van de s1oel ombrnk
en de onderzijde \•tin de poten \Y:trcn gcslccen. Meubel·
restaur:itor Yvonne Nylunsing h<..-cfi: in sa1ncnwerking met
mcubtlrcstaurntor en hoofd intcn1c dicnsf Menkemaborg
Cetn t\\encns en papier- en boe.krtst.aur-Jror Peter v3n Dijk
en in O\'Crltg met ondergetekende de- rc:st;aurnric uir~oerd.
Op do M•nkcmaborg werd door Cttn Menens her leer v.rn
de 111ung '~rwijderd door het uimemcn v.in de gesmede
n1~sing n:agcls die vrij Jos in het hout z.:atcn. Toen kw.;am
;i;in hC1 licht d:u er alleen maar gaten in het hout znten
op de pick waar de nagels uitgehanld waren. Daarui1 kon
worden geconcludeerd dat het hier g.rnL on1 de originele
ltdcrcn bekleding. Een smeJ \Ya:1rop na zoveel CCU\YCn nog
de originele bekleding aanwezig is. is zeer uitzonderlijk.
omdor door gebruik en slijtage de bekledmg mcestol
(mtttde"' keren) VC1V:1ngen werd. Onder hei leer was een
dik pak lichcbruin h23r aan\\'ttig 2ls vulling. doe in eerste
tnsuntie 31$ p:13rdenh32r aangaiuid \\'Crd, on1d.:u paardcnhaöLr vtt13I gcbn1ikt \\'erd ::1ls vulmiddel \'OOr zittingen. Na
onderzoek bleek hei orn kocicnh22r cc g.inn, een vulling die
in veel Nedcrl3ndse stoelen gebruikt \VCrd, 1nanr in andere
landen n:iu\velijks voorkomt.'l De grenenhouten plaat onder
de vulling bleek 2an de zijde van de vulling houcwonn te
bev:uttn en \vCrd behandeld meteen middel regen hout·
lli!tm. De twct grenen delen waren los van elkaar gcnala
en ~rden \\ttrverlijmd. Het lccrv.m de rugftuning en de
Jcttn hulzen om de rugpoten ""t'.rdco nitt verwijderd, omdat
het risiro te groot \Yas dat het leer besch3digd \verd.
Dt bfh;andeling van het leer stelde ons voor een dilentma.
l lct leer kon niet onbehandeld blijven, ontd:u door uit·
droging de toestond van het leer verder ach1cruh iou g:1an.
A.o1n de andere kanc zou hec leer juist 1ncer bcschndigen
w>nneer het zonder behandeling ""'rd ingcvc1. De door
l'<l<r van Dijk uirgevoerde behandeling van hel leer bestond
uit bet ona.uttn van her lttrdoor middel v:an ammon~·
d.lmp. Daarvoor werd h<r hout Y>n de scoel henncriscb met
melincx afgcde~ ontd:u de am1noni:ad:an1p ;inders tot "-erkleuring van her hout zou leiden. Nat.even dagen luchccn
is het IC't'r schoongemn.ak't en behandeld 1nct een speciale:
ledtrdrcssing (op basis v:an aronuu:11.1r1nc terpentine, i1nidazol, l:lnoline en kl1llnve11olie). Ocze dressing ontzuurt
en buffert deels en zal de vocht· en vethuishouding \VCe-r
enig-szins op peil brengen.~ leren zining, inclusief het
onderhout en de vulling, \verden door Gttn ~1encns \\'ttr
1tn1ggepwm met behulp," de messing nagels in de
oon;pronkcli1ke g;icen.
liet ingrijpcndscc ondcrdttl Y>n de res.-.uraric bettofde
miso<nde regel van de stoel. Op zich is het niet noodzakelijk
on1 de :,COCI, \Yaar nooit meer op gezeten hoeft te \Vorden
en die een rnusealc bestemming krijgt. \veer con1pleet te
7 JnformJtle v;an R.J. BaaMn

De on91ntlt Jcotttnhartn oullin,g uit dt zitt1n9 uan dt .stotl.
make:n. 1\1aar omdat het voor122n in de A1.enkem;aborg
1emoongos1eld wordt. waar een beeld word1 gegt'\·cn "1.n
het leven en \\'Onen van de Groninger jonkers in de zeventiende en :achttiende ttuw in C(!n tor.ale inrichting, is tr voor
gekozen de regel 20danig bij te maken dat hei originele
hourwcrk niet beschadigd \vordt en hij ook \Veer \'Cl'\vijderd
kan \Vorden. Yvonne Nylunsing heeft na bcs1udcring van
deandctt regels etn rekening gemaakt vJn de profilering.
zoals deze bij hel mJken van de scoel eruh moei h<bben
gezim. l le1 profiel komt a."m:n m<t profielen die in h<t
btgin v:an de ZC'\'Cnticndc eeuw \-OOrkw.lmc-n. l ltt is ttn
scherp, ondi<p profiel dat erin gcschrup1 •verd in pbars
v::1n crin geschaafd. Uit een oude kwamc:r~gcz.a:agde eiken·
hourcn plank \\'crd een regel gcz.aagd en her profiel crin
geschraapt. Op het originele hout werd een Jijnoliclaag en
C...'t ll ~v;1slang nangctrofTen. Het nicu\v bijgcntankcc deel is
met klcurswt: gc\Yonnen uit notendoppen, op kleur ge·
br.1ch1 e11 n1ct politoer en \YaS is de glans v:in het origineel
zoveel mogelijk geïmiteerd. De regel IS met beenderlijm en
bourstofin de stoel gepbam en bij verwiidering met warer
zullen de •fgebroken uiteinden von de oorspronkelijke
regel v.·ccr in het zicht komen4 De door gebruik. \!OChl en
hou1,,•orn1. gesleten onderzijde van de poten \vcrd nie1
gerestaureerd, 0111d:tt niet meer ntet zekerheid 1e zeggen
is \VC1 kc vor1n deze hebben gehad.
Het s<oeltje heeft behalve de restauraric ook een •peci:l:ll
ondcrz.ock ondergaan om de datering nau\vkcuriger re kun·
nen bepalen. Hrt Nederlands Cemrum voor Dendrochronolog1<. 'Stichting IUNC' hedi dendrochronologisch
ondrrzoek gedaan aan het eikenhout (de t\\'tt '·oorporen)
en het grcncnhouL 1i'3n de zicàng. ntaar voor beide onderd~
len bliec.k er januner genoeg niet genoeg hou1 - hei aanrol
ringen spinrhout- a:inYirezig t.e zijn 0111 het hout re kunnen
dateren.

Groninger meubel?
Uit bet voorgaande n1a.g blijken dat het sroeltje in Neder·
land, maar ook io nndcre ln.odco van Europa, behoort ror
een veel \'OOrkomcnd t)'PC stoel in de zeventiende eeu\Y. Mee
is au de vraag of het stoel n1ogelijk door een Groninger
meubelmaker is gemaakt. Daarvoor is vecJ n1cer onderzoek
nodig: naar vergelijkbare stoelen, \va::uvao er maar zeer
wcinig bewaard zijn gebleven, en a rchicfondc.n.:ock naar
n1ogelijke n1akers en herkomst van dé stoel.
De Stiching Frcerk J. Veldmru1 doet onderzoek naar het
noordelijke meubel en heeft ook dir stoeltje onder baar
hoede ge:no1nen. Mocht u een meubel, kast, stoel of kist.

in u'i:v bezit hebben waarvan u een vermoeden heeft ofzcktr
\veer dat het afkon1:;:tig is uit of gen1aakt is in Groningen
(of in Friesland ofOst·Friesland) dan wil de stichting deze
graag meenemen in haar onderzoek. (Stichtingsadres via
adres Menkemaborg)

Tot slot
Een op het oog eenvoudig en bijna 'vergeten' stoeltje is een
bijzondere stocJ geworden coen bleek dat het vrij zeldzaam
is vanwege het kleine formaat, het materiaal (eikenhout)
en het hebben van de originele nrndlcderen bekleding.8
De 1neesre be\vaarde zevenciende-ccuwsc !'t'Oelen zijn van
andere, kosrb~1re houcsoonen gemaakt en fraaier versierd
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of bekleed, ter\vijl ·gei.vone' scoelen nauwelijks bei.vaard
zijn gebleven. De sroel is ce dar.eren in de eersre helft van
de zeventiende eeu\Y, n1aar hij kan ook uit de nveede helft
van de zeventiende eeU\Y afkomstig zijn, on1datdjttype
lang in gebruik is ge\veesL Mogelijk dat nader onderzoek
daar uitkomst over kan geven.
De Sticháng Oude Groninger Kerken heeft het stoeltje
in langdurig bruikleen gegeven aan de Stichting J\1uscum
Menke1naborg, \Vaarvoor de laatste zeer dankbaar is. Deze
bijzondere sroel is tijdens openingstijden te bewonderen
in één van de ingerichte kamers van de Menkemaborg Le
Uithuizen.
De rest.:.aur:t[ie van de stoel is gefin3ncierd uit het legaat
dat de Sdchting Oude Groninger Kerken ontving voor de
restauratie van ha:tr roerend bezit.
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